MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS
DIRETORIA DE APOIO AO ESTUDANTE E SERVIDOR

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DA DIRETORIA DE APOIO AO
ESTUDANTE E SERVIDOR E EQUIPE - 2014 A 2017
Dados Gerais referentes à gestão da Assistência Estudantil no IFTO Campus Palmas
durante os anos de 2014 a 2017:
A Diretoria de Assistência ao Estudante e Servidor é responsável pela gestão e supervisão da
política de assistência estudantil e promoção de ações que visem o bem-estar do servidor,
sendo assessorada pela Gerência Educacional de Apoio ao Estudante e Servidor e pela
Comissão Local de Assistência Estudantil.
1 - Composição da Equipe:
Diretoria de Apoio ao Estudante e Servidor
Comissão Local de Assistência Estudantil
Gerência Educacional de Apoio ao Estudante e Servidor
Coordenação da Biblioteca
Coordenação de Educação Inclusiva e Diversidade
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas
Núcleo Educacional de Gênero e Sexualidade
Coordenação de Assistência ao Educando e Servidor
Setor Médico
Setor Odontológico
Setor de Enfermaria
Setor de Psicologia
Setor de Serviço Social
Setor de Nutrição
link da DAES: http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/assistencia-estudantil

1 - Projetos e ações voltados para os Estudantes (e comunidade acadêmica em
geral), com o objetivo de proporcionar condições de permanência e êxito escolar:

2014
- Realização e organização da palestra “Cyberbulling” para alunos do médio integrado.
(DAES/ CAES/Setor de Psicologia)
- Apoio e colaboração na realização do II CONEIFTO – Congresso dos Estudantes do
Instituto Federal do Tocantins organizado pelo movimento estudantil, de 26 a 28/11/14 no
campus Palmas.
- Apoio e colaboração na seleção de alunos para participação no I Festival de Talentos do
IFTO. O evento teve por objetivo promover diferentes manifestações culturais e artísticas do
IFTO. (DAES/Comissão Organizadora/CAES/Coordenação de Eventos)
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- Apoio logístico e colaboração na realização da eleição do Diretório Central dos Estudantes –
DCE, em 19/08/14.
- Organização da primeira edição da Cartilha de Assistência Estudantil com o objetivo de
informar e orientar os estudantes do IFTO Campus Palmas quanto aos serviços, profissionais
e recursos disponíveis de assistência estudantil.

2015
- Oficina “Alimentação saudável” com os estudantes (Setor de Nutrição)
- Palestra “Combate às Drogas e ao Alcoolismo” (Setor Serviço Social)
- A formação histórica do gênero feminino (Setor de Psicologia)
- Como Escolher uma Profissão (GEAE/Setor de Psicologia)
- Sessão Solene em comemoração aos “13 anos da Lei de Libras” e em homenagem à
Associação dos Surdos de Palmas-ASP (DAES/GEAE/CEID)
- I Fórum de Direitos Linguísticos do TO: 13 anos de Libras (DAES/GEAE/CEID/Equipe
Multidisciplinar)
- Projeto: Um Estudo Sobre a Construção da Identidade dos Estudantes do IFTO Identificados
com Altas Habilidades em Exatas (Psicóloga Leny Carrasco/DAES/Equipe Multidisciplinar)
- Projeto: Orientação Profissional p/ alunos concluintes do EMI (Setor de Psicologia)
- Apoio à participação dos alunos em eventos: Conune, V Seminário de AE (DAES/GEAE)
- Atendimento psicológico, médico, odontológico, nutricional e social a todos os alunos
(Equipe de Saúde)
- Intervenções do Setor de Psicologia nas turmas do EMI e Subsequente: relacionamento
social, compromisso com os estudos, disciplina, drogas, sexualidade etc. (Setor de Psicologia)
- Reunião c/ Coordenadores que supervisionam os bolsistas colaboradores: orientações
básicas (GEAE/Serviço Social)
- Reunião com os alunos colaboradores: direitos e deveres (Serviço Social)
- Apoio na realização dos jogos estudantis (GEAE / Setor Médico e Enfermagem)
- Evento: “O IFTO no mercado de trabalho” - espelho dos projetos e ações desenvolvidos
pelas coordenações de cursos / Egressos (DAES / GEAE / Setor de Psicologia)

2016
- I Encontro Plurilinguístico do IFTO/Campus Palmas: as várias formas de expressões
linguísticas em uso (CEID/NAPNE e Coordenação de Linguagem e Artes):
-Permanência da Pessoa Surda no Mercado de Trabalho: limite e possibilidade - Professor
Renato Leão da UFT.
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-Tradução e Interpretação em Língua de Sinais – Alini Albuquerque, Coordenadora de
Educação Inclusiva e Diversidade do IFTO/Campus Palmas.
-Apresentação de cinema sobre Sudez – responsável Alin Albuquerque.
- I Semana do Livro (Café literário; Wokshop Clube da leitura; declamações de poesia; III
Feira de troca de livros e gibis)
- I Semana da Consciência Negra: um pouco de nós, um pouco da África (CEID/NEABI):
- Palestra: Um pouco de nós, um pouco da África (Prof. Euler Barbosa – IFTO/Campus
Palmas)
-Beleza Afro: empoderamento dos cabelos crespos (Daiane Biazotto e Jenane Alvez –
Especialistas em Cachos DevaCurt)
- Uma questão de identidade: Oficina de turbantes (Maria Cotrim e Lu – Instituto
Crespas.TO)
- Mesa Redonda: Religiões Afro e suas contribuições para cultura brasileira - Sérgio Roberto
Jorge Alves – IFTO/Campus Palmas.
- Colaboração na organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia “Ciências
alimentando o Brasil” (GEAE)
- Talkshow LGBTQ – Questão social: visibilidade e cidadania em debate (CEID/NEGES)
- Avaliação socioeconômica de alunos selecionados em edital do PNAES
-Roda de Conversa dos profissionais Psicólogo e Pedagogo com os estudantes dos Cursos
Técnicos Subsequentes, demandados do Conselho de Classe, com o objetivo de trabalhar a
responsabilização pessoal no aprendizado.
-Roda de Conversa dos profissionais Psicólogo e Assistente Social com os estudantes
contemplados pelo benefício Bolsa Formação Profissional, com o objetivo de compreender a
relevância do benefício para o processo de formação profissional, social e cultural.
-Atendimentos no setor de Psicologia a estudantes e familiares.
-Oficina sobre Orientação Profissional ministrada por profissional de Psicologia aos alunos
dos terceiros anos do EMI.
- Saúde na escola com a oficina Convulsão: mitos e verdades (Enfermeiro Fernando)
-Intervenção dos profissionais Psicólogo e Pedagogo nas turmas do subsequente com o
objetivo de trabalhar: resolução de conflitos, interação, cooperação, valores humanos, saber
ouvir, ética e compromisso com as atividades escolares.
- Apoio a discente com deficiência visual no setor de Educação Inclusiva e Diversidade.

2017
-"II Colóquio dos Direitos Linguísticos do Tocantins: 15 anos da Libras", com o objetivo de
promover a integração e fortalecer as discussões em torno da Libras. (DAES/GEAE/CEID)
-VI Semana da Saúde do campus Palmas (DAES/GEAE/CAES):
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-Palestra Motivação e Inteligência Emocional
-Palestra Interativa sobre DST/HIV e Hepatites Virais
-Oficina sobre Uso de Drogas
-Oficina Nutrição Funcional e Saúde Bucal
-Palestra Cuidado com a Voz
-Teste de Identificação da Diabete Mellitus tipo II
-Oficina sobre Hipertensão Arterial
-Palestra Inteligência Emocional no Trabalho
-Movimento + Saúde
-Palestra Prevenção ao Risco de Suicídio
-Oficina sobre cuidados com a pele e saúde - valorizando sua beleza
- Dia Internacional dos Direitos Humanos. Palestra: “Um pouquinho do feminismo em todxs:
revolução feminista no meio acadêmico”. (DAES/NEGES).
- Solicitação da reestruturação física e melhoria de materiais e equipamentos para que o
funcionamento da Rádio do campus Palmas seja restabelecido.
- Campanha Setembro Amarelo: Pela valorização da vida! (DAES/GEAE/CAES/COTEP)
- Aplicação questionário em sala de aula com a temática “suicídio”.
(DAES/GEAE/CAES/COTEP)
- Exibição do filme "O Vendedor de sonhos" que trata da temática suicídio.
(DAES/GEAE/CAES/COTEP)

2 - Capacitação de docentes para atender às demandas educacionais dos
estudantes
com
deficiência
e
dificuldades
educacionais
especiais
(DAES/GEAE/CEID):

2014/2015/2016
- Oficina “Metodologia de Ensino para pessoas surdas” (Setor de Educação Inclusiva e
Diversidade)

2017
-Oficina “A Inclusão da pessoa com deficiência visual na Universidade” para os docentes do
campus Palmas, durante a semana de planejamento e atividades pedagógicas – 2017/1.
-Oficina "Desafios pedagógicos do aluno com Transtorno do Espectro Autista" para os
docentes do campus Palmas, durante a semana de planejamento e atividades pedagógicas 2017/1.
-Oficina "Metodologia de ensino para alunos surdos" para os docentes do campus Palmas,
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durante a semana de planejamento e atividades pedagógicas – 2017/1.

3 - Apoio aos estudantes e representações estudantis do campus Palmas
2016
-Instalação da Rádio IFTO Campus Palmas com a coordenação e supervisão dos estudantes de
diversos cursos do campus.
-Reuniões realizadas pela GEAE com os estudantes para tratar e dar o apoio necessário às
diversas demandas: manutenção de salas de aula, internet e e-mail institucional para os
estudantes, Seminário de Assistência Estudantil, carteirinha estudantil, CONEIFTO e
IFESTIVAL, eleições e documentação das representações estudantis, festa junina, gincana
cultural, organização e projetos da Feira de Ciências, organização da Semana nacional de
Ciência e Tecnologia, participação dos estudantes no III Encontro de Grêmios, participação no
III Encontro do Movimento estudantil.

2017
-Apoio e colaboração com a realização do CONEIFTO no campus Palmas.
-Colaboração com a realização da Gincana dos estudantes do Ensino Médio Integrado.
-Colaboração com o planejamento e organização das eleições do grêmio estudantil do campus
Palmas.
-Incentivo à participação discente nas reuniões da Comissão Local de Assistência Estudantil
(CLAE)

4 - Projetos e ações voltados para os Servidores visando seu
aperfeiçoamento, bem-estar e qualidade de vida no trabalho:
2014
- “Caminhada na Praça dos Girassóis” com a entrega de kit do Programa Qualidade de Vida em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (Comissão do Programa Qualidade de
Vida/DAES)
- Realização e organização do curso on-line “Liderança eficaz” - com o objetivo de
desenvolver nos líderes (diretores, gerentes, coordenadores) do IFTO/campus Palmas, a busca
contínua de melhores resultados através da gestão eficaz de suas equipes, bem como
conquistar um novo patamar em liderança. Participaram treze membros da equipe gestora,
entre diretores, gerentes e coordenadores. (DAES/Setor de Psicologia).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS
DIRETORIA DE APOIO AO ESTUDANTE E SERVIDOR

2015
- “Treino funcional” e entrega de kits em comemorações pelo Dia do Trabalho no Campus
Palmas (Comissão do Programa Qualidade de Vida/DAES).

2016
- I Semana do Servidor Público (DAES/GEAE/Qualidade de Vida)
- Oficina: Procedimentos básicos para o atendimento ao deficiente visual no ambiente escolar
(para servidores)
- Oficina: Ensinando o deficiente visual (para professores)
- Oficina: Dificuldade de aprendizagem e a práxis docente (para professores)
- Oficina: Nutrição funcional e esportiva (para servidores)
- Curso: COACHING: Liderança em ação (para servidores gestores)
- Saúde Mental e a Síndrome de Bournout
- Homenagem aos servidores aposentados e entrega de lembrança.
- Oficina: Técnicas básicas de conservação e restauração do acervo
- Oficina: Estresse e qualidade de vida no trabalho
- Oficina: Um tropeço em mim mesmo(a): fui obrigado(a) a me enxergar. E agora?
- Participação da equipe em eventos de capacitação e aperfeiçoamento
- Clínica Psicodinâmica do Trabalho - espaço de discussão para compreensão do cotidiano no
trabalho (Setor de Psicologia)
- Aplicação, junto aos servidores, do Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no
Trabalho – PROART. (Setor de Psicologia)
- Oficina com os trabalhadores terceirizados do IFTO/Campus Palmas com o objetivo de
melhorar a qualidades de vida, a saúde mental e o sentido do trabalho (Setor de Psicologia)
- Apoio ao projeto de aluno do campus Palmas de aulas de karatê para os servidores e alunos
- Realização de parceria com centro de treinamento de Artes Marciais.
- Apoio na programação do Jogos de Confraternização de final de ano.
- Curso “Introdução à Libras” para servidores e estagiários

2017
- Promoção e organização da participação dos bibliotecários e representantes de TI do IFTO
no treinamento Software SophiA Biblioteca implantado nas bibliotecas de todos os campi
(DAES/DAP/GTI)
-Promoção e organização da participação dos servidores do campus Palmas nos "Jogos dos
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Servidores do IFTO", edição 2017 - Campus Porto Nacional (DAES/GEAE/Coordenação de
Educação Física)
-Curso de “Libras Básico” para servidores, alunos de licenciatura e comunidade em geral.
-Projeto de treinamento funcional (Coordenação do Programa Qualidade de Vida / Serviço
social)

5 – Outras atividades (parcerias, visitas técnicas, comissões, pedido de aquisição
etc.)

2014
- Visitas técnicas institucionais na Secretaria Acadêmica das instituições de ensino: UFT Campus Palmas, na Católica do Tocantins e no CEULP/ULBRA, com o objetivo de conhecer
a sua infraestrutura física, funcionamento, produtos e serviços, no intuito de nortear o
planejamento de melhoria proposto para o setor de registros acadêmicos do Campus Palmas,
assim como oferecer o serviço de autoatendimento aos estudantes. (DAES/CORES)
- Membro do Comitê Gestor de Assistência Estudantil do IFTO, responsável pela gestão e
supervisão do Programa de Assistência Estudantil do IFTO.
- Participação no Grupo de Pesquisa em Necessidades Específicas, vinculado ao NAPNE,
mediando as ações para o desenvolvimento e a efetividade do processo de ensino
aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais específicas.
- Encaminhamento à DAP (04/12/14) do “Projeto de lay-out de reforma da CORES”, feito
pela servidora Elida G. Guimarães Sousa, Arquiteta e Urbanista. O objetivo do projeto foi a
reestruturação e ampliação do setor de Registros Escolares para melhor atender seu público
externo, assim como, melhorias na qualidade de vida nos trabalhos do servidor.
- Constituição da Comissão Local de Assistência Estudantil do Campus Palmas.
- Implantação do setor de Educação Inclusiva e Diversidade e designação de servidor para
assumir a Coordenação de Educação Inclusiva e Diversidade.

2015
- Participação dos psicólogos e assistentes sociais em reuniões do Conselho de Classe, com
intervenções diante das demandas diagnosticadas .
- Participação em reuniões com pais de alunos – distribuição de cartilhas de AE (GEAE)
- Participação nas reuniões do Conselho Pedagógico.
- Participação nas reuniões com representantes de turma com o objetivo de interagir e
conhecer as necessidades dos alunos (GEAE)
- Acompanhamento dos alunos beneficiados através do sistema SIGA-EDU (CLAE);
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- Estagiários para o setor de Psicologia;
- Reuniões para análise de proposta de aquisição de tecnologia assistiva (DAES/CEID);
- Reestruturação e adequação dos setores de saúde (proposta de reforma: Serviço Social);
- Reuniões para análise, discussão e avaliação do programa de AE.

2016
- Aquisição de 13 kits de testes psicológicos para o setor de Psicologia com o objetivo de
contribuir para o processo ensino-aprendizagem dos estudantes.
- Pedido de aquisição de tecnologias assistivas para serem adquiridos em 2017 com o objetivo
de prestar o atendimento educacional especializado: setor de Educação Inclusiva, Biblioteca.
- Visita Técnica Institucional no CAPI (Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento
das Pessoas com Deficiência Visual) com o objetivo de buscar parceria na área de
inclusão/acessibilidade visando o atendimento à estudante com deficiência visual (aulas no
contraturno de informática, matemática, orientação e mobilidade). Parceria firmada.
- Visita Técnica Institucional no CEULP/ULBRA/Alteridade - Núcleo de Atendimento
Educacional Especializado aos Discentes, com o objetivo de buscar parceria na área de
inclusão/acessibilidade visando o atendimento à estudante com dislexia e outros. Parceria
firmada.
- O IFTO campus Palmas através do NEGES (Núcleo Educacional de Gênero e Sexualidade)
assinou Termo de Adesão ao Projeto Tocantins Sem LGBTfobia da Secretaria de
Cidadania e Justiça.
- Visita Técnica ao Centro de Reabilitação de Palmas com objetivo de buscar parceria e
assessoria na área de inclusão e acessibilidade e atendimento a estudantes com dislexia e
deficiência visual. Na ocasião não foi possível parceria.
- Evento de extensão: duas oficinas de Orientação Profissional ofertadas aos estudantes do
município de Palmas. (Setor de Psicologia)
- Evento de extensão: Realização de projeto de Avaliação e Orientação Nutricional com os
estudantes do Ensino Médio em duas Escolas municipais de Palmas. (Setor de Nutrição)

2017
- Instrução do processo de aquisição de Tecnologia Assistiva com 44 itens a serem
adquiridos em 2018 (Processo nº 23236005649/2017-13) – (DAES/CEID/DAP)
- Implantação do NAPNE, NEABI e NEGES e nomeação dos respectivos responsáveis
técnicos dos núcleos.
- Acompanhamento do Programa Bolsa Permanência no Campus Palmas.
- Divulgação das ações prioritárias de assistência estudantil no campus Palmas. (link DAES,
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Cartilha de AE, Seguro estudantil, Cartilha do Colaborador).
- Três estagiários para o setor de Educação Inclusiva e Diversidade.

6 - Dados quantitativos e financeiros do PNAES (2014-2017)
2014
Item

AUXÍLIOS

2015

2016

2017

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
beneficia
beneficia
beneficia
beneficia
benefícios
benefícios
benefícios
benefícios
dos
dos
dos
dos

1

ALIMENTAÇÃO
INTEGRAL

780

706

1000

635

1150

791

700

636

2

BOLSA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

215

208

170

170

200

172

150

142

3

CRECHE

35

53

80

68

30

26

30

28

4

MORADIA

210

290

190

188

50

49

50

45

5

TRANSPORTE RURAL

80

54

100

75

100

75

70

61

6

TRANSPORTE URBANO

900

681

1000

628

1000

628

500

506

7

BOLSA ATLETA

30

53

50

48

50

42

50

48

8

EMERGENCIAL

35

4

17

17

-

13

29

29

9

MATERIAL DIDÁTICO

170

232

150

119

-

-

-

-

10

ASSISTÊNCIA A
VIAGENS

-

-

39

39

-

54

438

438

2455

2281

1868

1987

2600

1779

2296

2212

TOTAL:

R$1.981.338,07

R$1.397.093,43

R$ 1.621.143,28

R$2.184.014,86
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:
-Sessão Solene em comemoração aos “13 anos da Lei de Libras e homenagem à
Associação dos Surdos de Palmas-ASP” e “I Fórum Direitos Linguísticos do Tocantins:
13 anos de Libras” (2015).
https://photos.app.goo.gl/vKoGaBvuRscHK0bw1
http://www.al.to.leg.br/noticia/5757/parlamento-realiza-sessao-solene-para-homenagearsurdos
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/433-campus-palmas-realizaforum-direitos-linguisticos-no-dia-25-de-abril
-Implantação do setor de Educação Inclusiva e Diversidade e dos Núcleos:
NAPNE/NEABI/NEGES - IFTO/Campus Palmas (2015 a 2017)
https://photos.app.goo.gl/jNz77BtE3CUuaThb2
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1019-regimentos-internos-dosnucleos-sao-aprovados
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/650-grupo-de-trabalho-elaborareestruturacao-de-nucleos-do-campus-palmas
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/389-campus-palmas-instalacoordenacao-de-educacao-inclusiva-e-diversidade
-Talk Show LGBTQ: Questão Social: visibilidade e cidadania em debate - IFTO Campus
Palmas (09/08/16)
https://photos.app.goo.gl/obPvWBhLcj6LSpQq1
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/791-talkshow-lgbtq-serarealizado-no-campus-palmas-no-proximo-dia-9
-I Semana da Consciência Negra do IFTO/Campus Palmas - (21 a 25/11/2016)
https://photos.app.goo.gl/LDjb9qhkgV0hrTx12
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/831-campus-palmas-realiza-a-isemana-da-consciencia-negra
- II Colóquio dos Direitos Linguísticos do Tocantins: 15 anos da Libras", com o objetivo
de promover a integração e fortalecer as discussões em torno da Libras. (08/04/2017)
https://photos.app.goo.gl/bsF0kLODjn9UxoDG3
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http://portal.ifto.edu.br/noticias/ii-coloquio-dos-direitos-linguisticos-promove-integracao-efortalece-discussao-em-torno-da-libras
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/937-campus-palmas-realiza-iicoloquio-dos-direitos-linguisticos-do-tocantins-no-proximo-sabado-8
-VI Semana da Saúde - IFTO/Campus Palmas (21 a 23/08/2017)
https://goo.gl/photos/Qf69KnF18baFbabv7
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1022-vi-semana-da-saude-com-atematica-promovendo-saude-na-educacao
-Jogos dos Servidores do IFTO - 2017 (registro do Campus Palmas)
https://goo.gl/photos/1ETMF3ZjjPkUrf7T7
-Ações voltadas para os servidores - IFTO/Campus Palmas
https://goo.gl/photos/TX4MNPUEmA9TGkyu7
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/822-campus-palmas-realiza-isemana-do-servidor-publico
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/483-entrega-de-kits-e-treinofuncional-marcam-comemoracoes-pelo-dia-do-trabalho-no-campus-palmas
-I Semana do Livro - Biblioteca do IFTO/Campus Palmas (18 a 21/10/16)
https://photos.app.goo.gl/Hq2055UbE8onZbL33
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/828-campus-palmas-realiza-isemana-do-livro
-Treinamento sistema SophiA Biblioteca - IFTO Campus Palmas (8 a 12/05/17)
https://photos.app.goo.gl/PZnrGOeolc7RETIf2
http://portal.ifto.edu.br/noticias/servidores-recebem-treinamento-para-uso-do-sophia
http://portal.ifto.edu.br/noticias/bibliotecas-do-ifto-terao-sistema-de-gerenciamentoinformatizado
-Campanha Setembro Amarelo - IFO/Campus Palmas (set./2017)
https://photos.app.goo.gl/fZRMY83fVsRyRg6N2
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1024-campanha-setembroamarelo-pela-valorizacao-da-vida
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-Apoio aos estudantes com deficiência (parcerias, capacitação de docentes etc.)
https://photos.app.goo.gl/VeiHsL70PGUL5eoj2
-Apoio aos estudantes e representações estudantis do IFTO/Campus Palmas
https://photos.app.goo.gl/RPP9db0fifwjy2BI2
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/965-gremio-estudantil-convocaestudantes-para-assembleia-geral-nesta-quinta-20-novas-eleicoes-serao-discutidas
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/691-campus-palmas-promovegincana-beneficente-e-doa-100-kg-de-alimentos-ao-asilo-joao-xiii
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/780-radio-ifto-campus-palmastem-programacao-musical-e-informativa
OUTROS REGISTROS (NOTÍCIAS):
Visita técnica institucional na universidade Católica do TO (2014)
http://www.catolica-to.edu.br/portal/portal/noticia/1087
I Encontro Plurilinguístico do IFTO/Campus Palmas: as várias formas de expressões
linguísticas em uso (CEID/NAPNE e Coordenação de Linguagem e Artes) (30/04/2016)
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/750-campus-palmas-realizaencontro-plurilinguistico-no-dia-30-de-abril
Campus Palmas realiza oficinas de orientação profissional para estudantes (2016)
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/718-campus-palmas-realizaoficinas-de-orientacao-profissional-para-estudantes
Rádio IFTO Campus Palmas tem programação musical e informativa
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/780-radio-ifto-campus-palmastem-programacao-musical-e-informativa
Palmas: Oficina capacita servidores para atendimento a estudante especial (2016)
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/745-palmas-oficina-capacitaservidores-para-atendimento-a-estudante-especial
Cine Livre inicia sessões nesta terça-feira, 8: filme “Olga” será exibido (2015)
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/677-cine-livre-inicia-sessoesnesta-terca-feira-8-filme-olga-sera-exibido
Direção convoca bolsistas do PNAES para reunião
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/717-direcao-convoca-bolsistas-
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do-pnaes-para-reuniao
IFestival: Inscrições das atrações seguem até o próximo dia 22
https://campuspalmas.ifto.edu.br/index.php/ultimas-noticias/200-ifestival-inscricoes-dasatracoes-seguem-ate-o-proximo-dia-22
Palmas, 07 de março de 2018.
Rosana Maria Santos de Oliveira Corrêa
Diretoria de Apoio ao Estudante e Servidor
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